
STAROSTA OTWOCKI Otwock, dnia 29 listopada 2012 r.

SRLiOŚ.I.6222.1.7.2012.SD

DECYZJA Nr 612/2012

Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zpóźń. zm.), art. 215 i art. 378 ust. 1 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku firmy SuperDrob S.A. Zakłady 
Drobiarsko-Mięsne w Karczewie przy ul. Armii Krajowej 80 działającej przez pełnomocnika 
Zbigniewa Stockiego

zmieniam

I. za zgodą strony decyzję Starosty Otwockiego Nr 598/2007 z dnia 30.10.2007 r. 
znak: S/RLiOŚ/7644/52/MJ/2007 udzielającą pozwolenia zintegrowanego
SuperDrob S.A. Zakłady Drobiarsko-Mięsne w Karczewie przy ul. Armii Krajowej 80, 
05-480 Karczew dla instalacji do uboju zwierząt o zdolności przetwarzania do 180 ton masy 
ubojowej na dobę w sposób następujący:

1. W orzeczeniu decyzji wyrażenie „do 180 ton masy ubojowej na dobę” zastępuję 
wyrażeniem „do 280 ton masy ubojowej na dobę”.

2. Punkt 2.2.1. Maksymalne wydajności linii technologicznych otrzymuje następujące 
brzmienie:
„Ubój kurczaków i kur (łącznie) - 8 000 szt/h - 10 000 szt./dobę
Ubój indyków - 1 000 szt./h - 6 000 szt./dobę.”

3. W pkt. 2.3. Rodzaje i ilości wykorzystywanych surowców, materiałów i energii wers 
1 (pierwszy) otrzymuje brzmienie:
„surowce - kurczaki, kury i indyki - maksymalnie 280 ton masy ubojowej na dobę”.

4. Punkt 9.2. Pobór wody otrzymuje brzmienie:
„Zaopatrywanie w wodę z własnego ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym 
wydanym decyzją Starosty Otwockiego Nr 170/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r., znak: 
S.OŚ.I.6341.20.2012.AF, udzielonym na czas określony do dnia 31 marca 2032 r.
Zgodnie z niniejszą decyzją pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych wyniesie:

Qmax,h=90m3/h
Qśr>d= 1300 m3/d

Qmax, rok = 474500 m3/a”
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5. Punkt 9.3. Odprowadzanie ścieków otrzymuje następujące brzmienie:
„W związku z funkcjonowaniem instalacji do uboju zwierząt powstają następujące rodzaje 
ścieków:
- ścieki przemysłowe z ubojni,
- ścieki bytowe,
- zanieczyszczone wody opadowe.

Ścieki przemysłowe poddawane są mechanicznemu i chemicznemu podczyszczeniu 
w Mechaniczno-Chemicznej Odzyskowej Podczyszczalni Ścieków o przepustowości: średniej 
dobowej 2000 m3/d i maksymalnej godzinowej 150 m3/h.
Podczyszczone ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego wprowadzane są poprzez studzienkę w ulicy Przemysłowej, do urządzeń 
kanalizacyjnych, będących własnością Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o., w ilości:

Qmaxh= 100m3/h,
Qśrd= 1848 m3/d, 

Qmax.rok= 465696 m3/a

Ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe należy odprowadzać do 
urządzeń kanalizacyjnych z zachowaniem następujących warunków:

a) podstawowe wskaźniki substancji szczególnie szkodliwych w odprowadzanych do 
kanalizacji ściekach przemysłowych nie mogą przekraczać poniższych wartości:

- zawiesiny ogólne
- ChZTcr
- bzt5
- azot amonowy
- azot azotynowy
- fosfor ogólny
- chlorki
- siarczany
- chrom ogólny
- chrom+6
- cynk
- ołów
- kadm
- węglowodory ropopochodne
- substancje ekstrahujące się 

eterem naftowym
- surfaktanty anionowe
- surfaktanty niejonowe
- siarczki
- fenole lotne (indeks fenolowy)

620 mg/dm3,
930 mg Ch/dm3,
430 mg 02/dm3, 
200 mg Nnh4 /dm3, 
10 mgNN02/dm3, 
8,0 mg P/dm3, 
1000 mg Cl/dm3,
500 mg SO4 /dm3, 
1,0 mg Cr/dm3,
0,2 mg Cr+6/dm3, 
5,0 mg Zn/dm3,
1,0 mg Pb/dm3, 
0,4 mg Cd/dmJ, 
15,0 mg/dm3,

100 mg/dm3, 
15,0 mg/dm3, 
20,0 mg/dm3,
1 mg S/dm3, 
15 mg/dm3.

Dopuszczalne wartości poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń określają 
załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. 
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w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 136, poz. 964). Pozostałe wartości wskaźników, wymienione powyżej, zostały 
wyznaczone przez odbiorcę ścieków w oparciu o dopuszczalne obciążenie 
oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy na 
odprowadzanie ścieków nr 107/2011 z dnia 10.10.2011 r. zawartej pomiędzy odbiorcą 
ścieków a SuperDrob S.A.);

b) dostawca ścieków przemysłowych zobowiązany jest do równomiernego ich 
odprowadzania, odpowiednio do dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ścieków 
oraz ograniczenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na pracę oczyszczalni;

c) ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych podlega rej estracj i;
d) pobór próbek ścieków przemysłowych oraz pomiar stężeń ich zanieczyszczeń należy 

wykonywać co najmniej dwa razy do roku, z tym, że dla rtęci i kadmu pomiarów 
należy dokonywać nie rzadziej niż raz na kwartał w miejscu reprezentatywnym dla 
odprowadzanych ścieków;

e) zapewnić i utrzymać w dobrej sprawności technicznej cały system urządzeń 
odprowadzających i oczyszczających ścieki przemysłowe z terenu zakładu;

f) prowadzić książkę eksploatacji i notować w niej czynności związane 
z konserwacją i użytkowaniem sieci oraz prowadzone pomiary.

6. W pkt 9.1. Wytwarzanie i magazynowanie odpadów oraz sposób postępowania 
z wytwarzanymi odpadami:
a) Tabelę nr 1 zastępuje się tabelą o następującym brzmieniu:

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość odpadów 
Mg/rok

i. 2. 3. 4.

1. 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe 
i smarowe

3,00

2. 13 08 99* Inne niewymienione odpady 3,00
3. 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 

elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 
02 12

0,05

4. 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe 
usunięte z zużytych urządzeń

0,15

b) Tabelę nr 2 zastępuje się tabelą o następującym brzmieniu:

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość odpadów 
Mg/rok

i. 2. 3. 4.
1. 02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca 19 000,00
2. 02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia 

i przetwórstwa
3 900,00

3. 02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1 200,00
4. 02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał 500,00
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szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady 
z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż 
wymienione w 02 02 80

5. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 
09 do 16 02 13

0,15

6. 17 04 05 Żelazo i stal 15,00
7. 17 04 07 Mieszaniny metali 1,00

7. Punkt 9.4. Emisja hałasu do środowiska otrzymuje następujące brzmienie:
„Równoważny poziom hałasu przenikającego do środowiska, w wyniku eksploatacji instalacji 
wymagającej pozwolenia zintegrowanego, na terenie zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, nie może przekraczać wartości:
w godzinach 600 - 2200 - przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom 
dnia kolejno po sobie następującym - LAeqD = 55dB,
w godzinach 2200 - 600 - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie 
nocy - LAeqN = 45dB.”

8. W punkcie 10. Zakres monitorowania emisji ppkt 10.3. otrzymuje następujące brzmienie: 
„Monitorowanie hałasu poprzez wykonywanie raz na 2 lata pomiarów poziomu hałasu 
emitowanego do środowiska na granicy terenów podlegających ochronie przed hałasem 
zgodnie z obowiązującą metodyką oraz przekazywanie wyników pomiarów Staroście 
Otwockiemu.”

9. Punkt 11. Inne zobowiązania otrzymuje następujące brzmienie:
„11. Zobowiązują prowadzącego instalację do:

a) przedkładania Staroście Otwockiemu zbiorczego zestawienia informacji o zakresie 
korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat;

b) prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji powstających odpadów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

c) do sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów 
i przedkładania Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz Staroście 
Otwockiemu.”

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 31.05.2012 r. (data wpływu: 01.06.2012 r.) firma SuperDrob S.A. 
Zakłady Drobiarsko-Mięsne ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew działająca przez 
pełnomocnika Zbigniewa Stockiego wystąpiła o zmianę decyzji Starosty Otwockiego 
Nr 598/2007 z dnia 30.10.2007 r. znak: S/RLiOŚ/7644/52/MJ/2007 udzielającej pozwolenia 
zintegrowanego dla instalacji do uboju zwierząt o zdolności przetwarzania do 180 ton masy 
ubojowej na dobę zgodnie z art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

Strona 4 z 8



Postępowania Administracyjnego oraz art. 215 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Super Drób S.A. Zakłady Drobiarsko-Mięsne 
ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew dotyczy zwiększenia ilości masy ubojowej ze 180 do 
280 ton na dobę. Niewątpliwie jest to istotna zmiana instalacji w myśl art. 3 pkt. 7 
ww. ustawy - Prawo ochrony środowiska czyli taka zmiana sposobu funkcjonowania 
instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko. Niniejsza zmiana spowoduje zwiększenie ilości wytwarzanych 
odpadów, ilości pobieranej wody oraz odprowadzanych ścieków. Zgodnie z art. 215 
ww. ustawy - Prawo ochrony środowiska przed dokonaniem istotnych zmian w instalacji 
objętej pozwoleniem zintegrowanym prowadzący instalację obowiązany jest poinformować 
organ właściwy do wydania pozwolenia o planowanych zmianach i złożyć wniosek o zmianę 
wydanego pozwolenia.

Przedłożony wniosek zawierał następujące załączniki:
- odpis z rejestru przedsiębiorców,
- decyzja Starosty Otwockiego Nr 170/2012 z dnia 19.04.2012 r. udzielająca pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych,
- decyzja Starosty Otwockiego Nr 112/2010 z dnia 09.03.2010 r. udzielająca pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów,
- umowa na nr 107/93 na dostawę wody i odbiór ścieków,
- decyzja Starosty Otwockiego Nr 67/2007 z dnia 19.02.2007 r. udzielająca pozwolenia 
wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych,
- umowa na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
- umowa na odprowadzanie wód popłucznych,
- pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczące stanu jakości powietrza 
dla rejonu ul. Armii Krajowej 80 w Karczewie,
- analizy ścieków wykonane w miesiącu styczniu oraz lutym 2012 r.
- dane wejściowe do analizy akustycznej,
- mapa akustyczna terenu i otoczenia zakładu - pora nocna i dzienna,
- pełnomocnictwo Zbigniewa Stockiego udzielone do reprezentowania SuperDrob S.A. 
Zakłady Drobiarsko-Mięsne wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej na kwotę 1005 zł w myśl art. 6 ust. 1 pkt 3 część III 
ust. 40 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 
zpóźn. zm.),
- dowód uiszczenia opłaty w kwocie 3045,77 zł wyliczonej na postawie rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie opłat rejestracyjnych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 190, poz. 1591).
W związku z art. 210 ust. 3a ww. ustawy - Prawo ochrony środowiska opłatę rejestracyjną 
wnosi się również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem 
istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem.
Po weryfikacji wniosku oraz dołączonej dokumentacji organ stwierdził braki formalne. 
Pismem dnia 03.07.2012 r. znak: SRLiOŚ.6222.1.2.2011.SD Starosta wezwał stronę do 
uzupełnienia wniosku w oparciu o art. 208 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy - Prawo ochrony 
środowiska w postaci dołączenia kopii wniosku o wydanie decyzji albo decyzję 
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o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli 
została wydana. W dniu 20.07.2012 r. wpłynęło pismo z informacją, że wymagane 
uzupełnienie wniosku nastąpi w terminie do 26.07.2012 r. W dniu 26.07.2012 r. 
wnioskodawca przedłożył kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz zwrócił się o rozpatrzenie 
wniosku przedłożonego w dniu 01.06.2012 r. Starosta Otwocki wezwał stronę do złożenia 
wyjaśnień dotyczących zapisów we wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego pismem 
z dnia 16.08.2012 r. znak: SRLiOŚ.6222.1.3.2011.SD, zgodnie z art. 50 § 1 ww. ustawy - 
Kodeks postępowania administracyjnego. Wyjaśnienia wymagały kwestie sposobu 
zagospodarowania odpadów, zużycia wody i energii elektrycznej, poboru wody z własnego 
ujęcia oraz ilości odprowadzanych ścieków wraz ze zgodą aktualnej umowy odbiorcy 
ścieków przemysłowych. W dniu 06.09.2012 r. wpłynęły wyjaśnienia wraz z dołączoną 
aktualną zgodą odbiorcy ścieków przemysłowych i określeniem wskaźników zanieczyszczeń 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 łipca 2006 r. 
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964). 
Zawiadomieniem z dnia 25.09.2012 r. znak: SRLiOŚ.1.6222.1.4.2012.SD Starosta Otwocki, 
na podstawie art. 61 § 4 ww. ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 378 
ust. 1, w związku z art. 215 ust. 1 ww. ustawy - Prawo ochrony środowiska zawiadomił 
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego. Zawiadomienie 
zostało przekazane celem obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty: w siedzibie firmy 
przy ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew, w Urzędzie Miejskim w Karczewie, w BIP 
Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa na okres 
21 dni oraz zamieszczone w prasie lokalnej na zasadach i w trybie określonych 
w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmf. Strony mogły zapoznać się 
z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale 
Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku w godzinach przyjęć interesantów.

W dniu 17.10.2012 r. wpłynął wniosek Burmistrza Karczewa znak: 
RGS. 6234.19.2012.EJ o uznanie jako strony postępowania w niniejszej sprawie. Starosta 
Otwocki nie znalazł podstaw do uznania Burmistrza Karczewa za stronę postępowania 
i wydał postanowienie odmawiające z dnia 26.10.2012 r. znak: SRLiOŚ.1.6222.1.5.2012.SD. 
W uzasadnieniu organ wskazał, że zgodnie z art. 185 ustawy - Prawo ochrony środowiska 
„1. Stronami postępowania o wydanie pozwolenia są prowadzący instalację oraz, jeżeli 
w związku z eksploatacją instalacji utworzono obszar ograniczonego użytkowania, władający 
powierzchnią ziemi na tym obszarze.
2. W postępowaniu o wydanie pozwolenia nie stosuje się art. 31 - Kodeksu postępowania 
administracyjnego.
2a. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w postępowaniu o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego oraz decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego dotyczącej istotnej 
zmiany instalacji; w tym przypadku stosuje się przepisy art. 44 ustawy z dnia 3 października 
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2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
3. Jeżeli liczba stron w postępowaniu przekracza 20, do stron innych niż prowadzący 
instalację stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.”
W myśl art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 zpóźn. zm.) organizacje ekologiczne, które 
powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym 
postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony. 
Przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. Analizując 
zebrany materiał dowodowy oraz przepisy prawne, Starosta Otwocki odmówił Burmistrzowi 
Karczewa przymiotu strony.

W dniu 08.11.2012 r. Starosta Otwocki wydał zawiadomienie znak: 
SRLiOŚ.1.6222.1.6.2012.SD o zakończeniu postępowania dowodowego i zapewnił stronom 
możliwość zapoznania się z zebranym w toku postępowania materiałem dowodowym oraz 
zgłoszeniem swoich uwag i wniosków. Do Starosty Otwockiego nie wpłynęły żadne uwagi 
i wnioski w niniejszej sprawie.

Starosta Otwocki szczegółowo analizując sprawę w toku postępowania 
administracyjnego ustalił, że wniosek strony jest zasadny i niewątpliwie wymaga zmiany 
pozwolenia zintegrowanego w związku ze zwiększeniem ilości masy ubojowej ze 180 do 280 
ton na dobę. SuperDrob S.A. Zakłady Drobiarsko-Mięsne w Karczewie wnioskowały 
o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie: zwiększenia ilości masy ubojowej na dobę, 
zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów, ilości pobieranej wody, odprowadzanych ścieków 
oraz o zmianę w przedmiocie monitorowania emisji hałasu. W pozwoleniu monitorowanie 
hałasu zostało określone poprzez wykonywanie raz na rok pomiarów poziomów hałasu 
emitowanego do środowiska. Strona wystąpiła o wykonywanie ww. pomiarów raz na 2 lata. 
W związku z brakiem przekroczeń określonych standardów uznanie niniejszej zmiany jest 
zasadne. Zgodnie z § 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 
2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz 
pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1291) okresowe pomiary 
hałasu w środowisku prowadzi się dla instalacji, dla której wydane zostało pozwolenie 
zintegrowane, pomiary prowadzi się raz na dwa lata z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł 
hałasu. Wszystkie wnioskowane zmiany zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.
Mając na uwadze znaczne zwiększenie masy ubojowej organ uznał za konieczne określenie 
dodatkowych warunków dla prowadzącego instalację w zakresie wytwarzania odpadów, 
poboru wody oraz odprowadzania ścieków. Zmiany wprowadzone niniejszą decyzją 
spowodowane są również modyfikacją przepisów prawa i konieczne jest uwzględnienie ich 
w decyzji. Zdaniem organu zwiększenie masy ubojowej o ok. 60% może mieć negatywny 
wpływ na poszczególne komponenty środowiska, dlatego nałożenie na prowadzącego 
instalację dodatkowych warunków, które pozwolą na monitorowanie stanu środowiska na 
terenie zakładu i w jego okolicach wydaj e się uzasadnione.

W myśl art. 8 i 80 ww. ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego obowiązek 
wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego ciąży na organie 
prowadzącym postępowanie administracyjne. Po przeprowadzeniu postępowania 
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dowodowego organ ma obowiązek rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Należy przez to 
rozumieć wzięcie pod uwagę wszystkich, bez wyjątku dowodów przeprowadzonych 
w postępowaniu oraz uwzględnienie wszystkich okoliczności towarzyszących 
przeprowadzeniu poszczególnych dowodów, a mających znaczenie dla oceny ich mocy 
i wiarygodności. Organ zobowiązany jest dokładnie przeanalizować każdy przeprowadzony 
dowód, a przed rozpatrzeniem materiału dowodowego zobowiązany jest do wysłuchania 
wypowiedzi strony, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz 
wszystkich zgłoszonych żądań. Dopiero na podstawie powyższych analiz oraz udowodnieniu 
stanu faktycznego organ może wydać decyzję w przedmiotowej sprawie, co też uczynił.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem w terminie 
14 dni od daty jej doręczenia.

z up. STAROSTY

Otrzymują:
Stocki

pełnomocnik SuperDrob S.A. Zakłady Drobiarsko-Mięsne 
ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew

2. a.a.

Do wiadomości:
1. Minister Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

Delegatura w Mińsku Mazowieckim
Plac Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki

3. Burmistrz Karczewa
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) 
i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty 
skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz.U. Nr 110, poz. 1176 z późn. zm.), opłata skarbowa 
w wysokości 1005 zł została uiszczona na rachunek Urzędu Miasta Otwocka, Bank Spółdzielczy Karczew nr 77 8023 0009 
2001 0000 0130 0026.
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